
 

 

Pasi Hujasen lähettikirje 9/2020, 05.09.2020 

 

Kuinka saisin rikki kookospähkinän 
 

kysyivät mm. Dallape ja M.A.Numminen laulussa. 
 
Minulla oli hieman toisenlainen ongelma: kuinka saisin nurin suuren salavan (pajun sukuinen puu, 
kuuluisa salava oli Helsingin Lasipalatsin kulmalla kasvanut puu, joka kaadettiin sen tultua lahoksi, 
yksi alalaji on Terijoen salava) 
 
Ongelma oli se, että käytössä oli vain ns. mökkisaha eli moottorisaha, jossa on vain noin 30 cm pitkä 
laippa ja puu oli tyvestä halkaisijaltaan reilun metrin. 
 
Reilun kahden metrin korkeudessa runko haarautui kolmeen suureen oksaan, jotka nekin olivat noin 
puolen metrin paksuisia. 
 
Ensin sahattiin oksat poikki ja sitten alkoi tyvestä palojen sahaaminen. Onneksi puun keskus paljastui 
läpilahoksi. Lopulta oli aika kaataa tyvi, joka kaatuessaan halkesi kahteen osaan.  
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Kannosta tein tuolin, jota on vaikea varastaa: 
 

 

 

 
 
 

 

 
Lomalla on hyvä tehdä jotain muuta kuin töissä. 
 

 

Edellisen kirjeen jälkeen tapahtunutta 

1. Matka halki Viron 
Narvassa käydessäni kävimme Vladimir Batuhtinin kanssa Viron läntisimmässä kaupungissa eli 
Haapsalussa. Vladimirilla oli neuvottelu piispa Tiit Salumäen kanssa, joka vastaa Viron kirkon 
ulkomaalaistyöstä – Vladimir on Pietarissa olevan Eestiläisen seurakunnan kirkkoherra.  
Samalla tapasimme vanhaa tuttua eli Kari Tynkkystä, joka on nykyään ELY:n lähettinä Virossa. 
Veimme Karille maalia Mihklin seurakunnan tarpeisiin. Kari on Mihklin ja Kullamaan kirkkoherra. 
Viro on pieni maa: idästä länteen maanteitä pitkin on noin 330 kilometriä, linnuntietä noin 270 
kilometriä – linnuntietä Helsingistä tulee suunnilleen sama matka Savonlinnaan, maanteitsekin 
lähes sama matka eli noin 330 kilometriä. 

2. Sata rukousta 
Piispa Salumäe antoi meille Eestin satavuotisjuhlien ”kunniaksi” tehdyn kirjan ”Sata rukousta”. 
Takakannessa on Herran siunaus eestiksi, suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja saksaksi.  
Suomen satavuotisjuhlassa kirkon osuus oli kovin vähäinen. 

3. Hyötyliikuntaa 
Narvassa käydessäni ajoin kirkon nurmikon. Askelmittarin mukaan tuli noin 22000 askelta eli yli 

kaksi kertaa päivittäisen suosituksen. 

Seuraavana päivänä vaihdoimme ruohonleikkurin terän – kirkon nurmikolla on kiviä ja ne 

kohtelevat terää kaltoin. Vanhan terän jätimme varateräksi. 

Ruohonleikkuu on merkitty Vladimirin ”virkavelvollisuuksiin”. 

Teimme myös pientä remonttia kirkolla. 

4. Viro on eteläinen maa 

Olen luullut, että Virossa maissia kasvatetaan karjan rehuksi – kuten Skuoritsassa tehdään. 

Mutta kun pysähdyimme Vladimirin kanssa erään maissipellon reunaan, maississa oli isot ”tähkät” 

– siis sellaiset, joita meilläkin myydään kaupoissa. 

Nyt Virossa muotia näkyy olevan aurinkoenergia: pelloilla oli suuria aurinkopaneeliryhmiä ja uusia 

rakennettiin siellä täällä.  



5. Tulin huijatuksi 

Kun etsimme Vladimirn kanssa jääkaappia Narvassa, näin yhdessä elektroniikkaliikkeessä 

samanlaisen printterin kuin mitä ostin heinäkuussa Helsingissä. Ajattelin, että se ehkä on joku 

halvempi malli, mutta kun tarkastin asian, laite oli juuri sama kuin ostamani. 

Hinnassa vain oli iso ero: Suomessa printteri maksoi 286 euroa, Narvassa 140 euroa ja nyt oli vielä 

erikoistarjous: 130 euroa. Eli hinta Suomessa oli enemmän kuin kaksinkertainen. 

Jatkossa taidan ostaa elektroniikan Narvasta. 

6. Kun Kusti polkee, posti kulkee 

Tilasin kolme DVD-levyä. Firma lähetti sähköpostin ja kertoi saaneensa maksun. 

Mutta pakettia ei kuulunut. Laitoin firmalle sähköpostin, että kyllähän minä olisin kiinnostunut 

saamaan myös tilaamani tavaran. Vastaus oli: ”Postilla on ongelmia pakettien toimittamisessa.” 

Lopulta paketti tuli, yhdentoista päivän kuluttua lähetyksestä, päivistä 6 oli työpäiviä. 

Moskovasta posti tulee Pietariin noin viikossa, mutta matkaa on yli 600 kilometriä. 

Maarianhaminasta Helsinkiin tulee matkaa linnuntietä noin 280 kilometriä – toki välissä on meri. Ei 

ole ihme, että postilla menee huonosti, jos palvelu on yli puolet hitaampaa kuin Venäjän postissa, 

joka on kuuluisa hitaudestaan. 

Näin kaupassa myynnissä 10 postimerkin lajitelman. 17.50 euroa. Ajattelin, että se on joku 

erikois(kallis)merkkisarja. Ei ollut. Halvin kirje maksaa nykyään 1.75 euroa. 

Lisäksi posti ei leimaa postimerkkejä – ani harvoin leima löytyy. Ilman muuta osa ihmisistä käyttää 

merkit uudelleen. Kun osoite luetaan koneella, luulisi samalla voitavan löydä leimakin. 

7. Kadonneet kilot palasivat 

Kesällä laihdun noin viisi kiloa. Näin kävi myös tänä kesänä. 

Mutta syksyllä kilot palaavat. Näin kävi myös tänä vuonna. 

Onneksi en ole lihonut enempää, vaikka jääkaapissa on aina ruokaa. Tuutarissa jääkaappi on 

yleensä tyhjä: kylillä mummot syöttävät ja antavat vielä ”evastäkin” eli en juuri osta ruokaa. 

8. Uusi ennätys 

 Erilaiset ongelmat – vertaa alla – ovat aiheuttaneet sen, että ruplan arvo suhteessa euroon on 

alempana kuin koskaan. 

 Tänään tuli taas uusi ennätys: yhdellä eurolla saa 92.5353 ruplaa. Maaliskuussa 2012 eurolla sai 

vain 38.4130 ruplaa ja huhtikuussa 2015 59.6596 ruplaa. 

 Onneksi Sley maksaa useamman avustuksen vasta nyt syksyllä – kun rajojen avautumista on 

odotettu koko kesä. Maksamme nyt pankin kautta, muuten tämä vuoden avustukset jäävät 

maksamatta. Nyt euromääräinen avustus on ruplissa suurempi eikä inflaatiokaan viime vuosina ole 

syönyt ruplan käytännön arvoa. 

9. KORJAUS 

Väitin viime kirjeessä, että Krista Kiuru on Sosiaali- ja terveysministeri – luulin koronavirusasioiden 

kuuluvan sosiaali- ja terveysministeriöön.  

Mutta Krista Kiuru on Perhe- ja peruspalveluministeri. En kyllä ymmärrä, miten korona liittyy 

perheisiin ja peruspalveluihin… 

10. Aleksander vai Aljaksandr? 

Eräs ystäväni kysyi minulta, miksi Valkovenäjän presidentti on välillä Aleksander Lukašenko ja 

välillä Aljaksandr Lukašenka. Syy on hyvin yksinkertainen: ensimmäinen muoto on venäjää ja 

jälkimmäinen valkovenäjää. 

Aikanaan sanottiin, että Aljaksandr Lukašenka puhui valkovenäjää Venäjän presidentti Putinin 

kanssa, kun hän halusi ärsyttää tätä. Muuten hän puhui venäjää – hän on opiskellut Moskovassa. 

Kuuleman mukaan Minskin metrossa asemien nimiä ei ole valkovenäjäksi, mutta on venäjäksi ja 

nykyään yhä useammin myös englanniksi. Metro on rakennettu Neuvostoliiton aikana. 

 

 
Venäjän rajan avaaminen siirtyy 

 
Venäjällä oli parhaimmillaan alle 5000 uutta koronatartuntaa päivässä. Muutamassa viikossa määrä 

nousi yli kymmenen tuhannen ja näyttää jatkavan kasvuaan. 

 



Moskovassa yritykset määrättiin laittamaan kolmasosa työntekijöistä etätyöhön ja koulujen syysloma 

pidennettiin viikosta kahteen viikkoon 5.-16.10. 

 

Suomessa tilanne on ollut samanlainen, tarttuvuusluku on noussut alle yhdestä yli 25:een. Itse 

asiassa Suomessa tilanne on huonontunut suhteessa enemmän. 

 

5.10. Helsingin Sanomissa kerrottiin, että Suomessa on todettu 10538 koronatartuntaa, joista 7185 eli 

noin kaksi kolmasosaa HUS:in alueella eli Helsingissä ja sen ympäristössä. 4.10. kerrottiin, että 

Helsingissä oli 32 uutta tartuntaa, Espoossa 11 ja Vantaalla 9 eli yhteensä 52. Pääkaupunkiseudulla 

asuu noin miljoona kaksisataatuhatta asukasta. Pietarin asukasmäärä on yli viisi miljoonaa eli noin 

4.5 kertaa enemmän. Muutamaa päivää aikaisemmin Pietarissa oli 270 uutta tartuntaa. Eli tartuntoja 

on Pietarissa vain vähän enemmän kuin pääkaupunkiseudulla (4.5x52=234). 

 

Venäjällä rokotukset aloitetaan marras- tai joulukuussa, se toivottavasti saa tartuntojen määrän 

laskemaan. Mutta on selvää, että tämän vuoden puolella Venäjä ei avaa rajojaan kuin erityisryhmille. 

Synkimmät arviot puhuvat olojen palaamisesta normaaliksi vasta syksyllä 2021. 

 

Epävarmuuden aika 
 

Venäjälle pääsyyn voivat vaikuttaa koronaviruksen lisäksi myös lännen ja Venäjän suhteiden 

jännitteet. 

 

1. 
Valko-Venäjän vaalien jälkeen siellä alkoi laaja protestiliike presidentti Aljaksandr Lukašenkaa 
vastaan. Venäjä on ilmoittanut tukevansa Lukašenkaa, jota läntiset maat eivät suostu hyväksymään 
Valko-Venäjän lailliseksi presidentiksi. Venäjällä pelätään, että vastaavanlainen protestiliikehdintä voi 
levitä myös Venäjälle – se lienee merkittävä syy Venäjän asettumiseen tukemaan Lukašenkaa. 
 
2. 
Oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyjn myrkyttäminen ja vieminen sairaalaan Saksaan kiristi mm. 
Saksan ja Ranskan välejä Venäjään. Nuo kaksi maata olivat yrittäneet rakentaa parempia suhteita 
Venäjään, mutta nyt on epäselvää, kuinka Euroopan unioni tulee rankaisemaan Venäjää. On puhuttu 
jopa Nord Stream 2 -kaasuputken jättämisestä kesken, se on maksanut jo yli 10 miljardia euroa eli 
siitä tulisi maailmanhistorian kallein hukkaputki. 
 
3. 
Syyskuussa alkoivat taistelut Nagorno-Karabahissa. Alue on kokonaan Azerbaitžanin sisällä, mutta 
väestö on armenialaisia. Neuvostoliiton hajottua käytiin sota, jossa kuoli noin 30000 ihmistä. Vuonna 
1994 julistettiin tulitauko ja Nagorno-Karabah julistautui itsenäiseksi, mutta yksikään valtio ei ole 
tunnustanut sen itsenäisyyttä. Taisteluja on aika ajoin puhjennut. Tilanteen tekee Venäjälle hankalaksi 
se, että sillä on puolustusliitto Armenian kanssa ja tukikohta Armeniassa, mutta Turkki tukee 
islamilaista Azerbaitžania. Venäjä ja Turkki ovat kannattaneet eri puolia Syyrian ja Libyan sodissa. 
Nyt Venäjä – kuten myös Ranska ja Yhdysvallat – on vaatinut rauhan sopimista, mutta on epäselvää, 
suostuuko Azerbaitžan neuvotteluihin, kun Turkki – joka on NATO-maa – on ilmaissut tukensa sille. 
 

Kävin Virossa, osa 3 
 

Venäjälle pääsyä odotellessa olen käynyt taas muutaman kerran Virossa.  

 

Syyskuussa kävin Tartossa pitämässä suomenkielisen jumalanpalveluksen saarnan. Siellä on kaksi 

kertaa kuukaudessa suomenkielinen jumalanpalvelus Inkerin liiton tiloissa. 

 

Lokakuun alussa oli Viron-Inkerin muistojuhla Narvassa. Tarton rauhansopimuksessa (1920) Viron 

alue jatkui Narva-joen itäpuolelle, jossa oli mm. Kalliveren seurakunta, jossa asuivat Vladimir 

Batuhtinin ”esi-isät”. Neuvostoliiton aikana Viron sosialistisen Neuvostotasavallan itärajaksi 

määriteltiin Narva-joki, johon tuli myös uudelleen itsenäistyneen Viron tasavallan itäraja. 

 



Myös tavaraa on mennyt Viroon – se on EU-maa ja tavaran vienti on vapaata. 

 

Ikävä kyllä Virossakin koronatartunnat lisääntyvät ja voi olla, että maa suljetaan. Tällä hetkellä 

työmatkaliikenne Viron ja Suomen välillä sallitaan ilman karanteenia. 

 
Saksojen yhdistymisestä 30 vuotta 

 
3.10.1990 Itä-Saksa lakkasi olemasta ja sen alue liitettiin Länsi-Saksaan. 

 

Aikanaan keskikoulussa totesimme, että Saksat eivät koskaan tule yhdistymään. Niin sitä ihminen 

erehtyy. 

 

Radiossa oli ohjelma, jossa verrattiin DDR:n (=Itä-Saksa) ja Suomen koulujärjestelmiä. 

 

Väinö Uusitalo sanoi aikanaan, että uskonnonopetus Suomen kouluissa pilattiin kopioimalla DDR:n 

järjestelmä. Uskontoa pitäisi opettaa kertomusten avulla – niinhän Jeesuskin teki: vertaukset. 

 

Ohjelmassa sanottiin, että yksi suuri ero on DDR:n ja Suomen koulujärjestelmässä: Suomessa koulu 

ei perustu ideologiaan. DDR:ssä jokainen oppitunti aloitettiin ”Rauhan ja sosialismin puolesta…” 

 

Nuori toimittaja puhui pehmosia. Suomen koulujärjestelmä on sidottu täysin länsimaiseen ”tasa-arvo-

ajatteluun” – ei saa puhua perinteisten kristillisten arvojen puolesta. Avioliitto ei ole vain miehen ja 

naisen välinen liitto. Nykyään koulussa ”hetero” on haukkumanimi, 12-13-vuotiaat julistautuvat 

lesboiksi jne. 

 

EU:n johtaja Ursula van der Leyen sanoi linjapuheessaan, että EU:ssa ei ole sijaa LGTB-vapaalle 

alueelle – tuo lyhenne tuntuu vain kasvavan vuosi vuodelta, mutta tarkoittaa ei-perinteisiä 

seksuaalisia suuntautumisia. 

 

Suomessa on valmisteilla uusi laki, joka muuttaa henkilötunnuksen – jota aikaisemmin kutsuttiin 

sosiaaliturvatunnukseksi – sellaiseksi, että siitä ei näy sukupuoli. 

 

Epäilen, että takana on se, että nykyään sukupuolia onkin kolme: mies, nainen ja muu. Lisäksi uutta 

tunnusta ei tarvitse muuttaa, jos muuttaa sukupuolensa. Nyt jo 12-13-vuotiaita ohjataan 

sukupuolenvaihdoksen valmisteluun – leikkaustahan ei saa tehdä kuin vasta 18-vuotiaalle. Eräs 

asiaan kyllästynyt totesi: ”Pitäisi ensin panna yläpää kuntoon, ennen kuin aletaan muuttaa alapäätä!” 

Luullaan, että ongelmat ratkeavat sukupuolen vaihdolla, mutta taitaa käydä niin, että usein ongelmat 

vain pahenevat. 

 

Henkilötunnuksen muutos maksaa finanssialan keskusliiton mukaan yli miljardi euroa – pankit, kaikki 

virastot jne. joutuvat muuttamaan tietojärjestelmänsä ja ihmiset joutuvat muuttamaan passinsa ym. 

dokumentit. Eli reilu 200 euroa jokaista suomalaista kohden. Otetaan lisää lainaa – mutta eihän valtio 

tätä kokonaan maksa vaan osa tulee kansalaisten maksettavaksi. Minun haluni maksaa veroja 

heikentyy jokaisen tällaisen uudistuksen myötä. En haluaisi rahoittaa asioita, joista on vain haittaa 

Suomelle. 

 

”Homohyysäyksestä” – kuten Arvo Survo asian ilmaisee – on tullut läntisen Euroopan peruspolitiikka. 

Jota myös Suomen koulujen tulee opettaa. 

 

Venäjän perustuslaki kieltää sukupuolen vaihtamisen eli siellä näitä ongelmia ei ole. 

 

Mutta Jumalan laki ei ole muuttunut mihinkään. Eikä käsittääkseni biologiakaan, joka edelleen tuntee 

vain kaksi sukupuolta. 

 



Uskollinen palvelija 
  

Narvassa käydessäni pystyn soittamaan venäläisellä kännykälläni ”paikallispuheluja” eli pääsen 

Venäjän verkkoon eikä tarvitse maksaa roaming-maksuja. 

 

Seurakuntien elämässä ei ollut tapahtunut suuria muutoksi. Kaikki tutut olivat saaneet olla terveinä. 

 

Hatsinan diakoniatyöntekijä, jonka kanssa kuljen kylillä, kertoi soittaneensa mummoille. Hän on 

uskollinen työntekijä – palkkaa hän ei saa, vain pienen palkkion, joka ehkä riittää puhelumaksuihin. 

On hyvä, että seurakuntalaisia kylillä ei ole unohdettu. 

 

Tuollaisia työntekijöitä tarvittaisiin enemmän! 

 

Kuulee, mitä haluaa 
  

Radiossa oli ohjelma ”Väärinkuullut laulut”, jossa kuulijat saivat kertoa, mitä lauluja he aluksi olivat 

kuulleet väärin. 

 

Ohjelma tuli mieleeni, kun kuulin radiosta Matti Eskon laulun ”Huomenta Suomi”. Siinä on kohta, jossa 

pitkään luulin olevan ”Herrat Helsingin lavan alla nyyhkii”. Ihmettelin, miksi herrat olivat menneet 

auton lavan alle – lauluhan kertoo rekkakuskista. 

 

Mutta teksti kuuluukin ”laman alla” eli laulu on varmaan tehty 90-luvun alun laman aikaan. 

 

Kun menimme Vladimirin kanssa Haapsaluun, poikkesimme matkalla Koeran kylään. Nimi tarkoittaa 

koiraa. Melkein heti kunnan rajan jälkeen puhelimeeni tuli tekstiviesti, jossa Elisa kertoi, että nyt on 

haukutut hinnat. Ajattelin, että sattuipa hassusti. Kun luin tarkemmin, hinnat eivät olleet haukuttuja 

vaan haukattuja. 

 

Sain sähköpostissa Mikkelinpäivän liturgian. Alkuvirressä oli hauska virhe: Virsi 137: Armollaan herra 

lennättää. No, onhan Mikkelinpäivä lasten ja enkelien päivä… 

 

 

Kuulee, mitä ei haluaisi 
  

Pari vuotta sitten olin Nizzassa kaupassa. Kaksi nuorta naista oli ostoksilla. Toinen huusi suureen 

ääneen:” Voi v…u, mä en löydä mitään. Täällä kaikki on niin v..n erilaista!” Suomi-kuva tuli selväksi. 

Toivottavasti minun lisäksi muut asiakkaat eivät ymmärtäneet, mistä maasta naiset olivat. 

 

Irina on tehnyt laulun ”Kymmenen kirosanaa”. Tampereen työväen teatterissa on näytelmä ”kiroilua”, 

jota mainostetaan: ”Varoitus: esityksessä kiroillaan ihan helvetin perkeleesti.” 

 

Tuli mieleeni kertomus Oulun hiippakunnasta. Kanttori oli kuljettamassa piispaa seurakunnasta 

toiseen reellä, mutta se pääsi kaatumaan. Kanttori kiroili antaumuksella. Piispa lopulta totesi: ”Ehkä 

käännymme oman herramme puoleen!” 

 

Radion kuunteleminen alkaa olla tuskallisen rasittavaa: lähes kaikki ”sössöttävät”. Onko suomen 

kielessä tapahtunut minun Venäjällä ollessani joku muutos? Kuuntelepa vaikkapa Radio-Suomea – ei 

mene pitkään, kun suhuässät alkavat kaikua. Osa toimittajistakin harrastaa niitä. 

 

 

 
  



Huumori on välttämätöntä 
 
Luin Valeri Panjuškinin kirjan ”Erimieliset”, jossa on kerrottu 12 henkilöstä, jotka vastustavat 

presidentti Vladimir Putinia. 

 

Kirja on kirjoitettu 2008, suomalainen versio ilmestyi 2010. Kustantaja on Like ja sivuja on 271. 

 

Aleksei Navalnyjia kirjassa ei ole, hänestä on tullut opposition kärkihahmo vasta 2010-luvulla. 

 

Kirjan nimessä venäjäksi on tietynlainen sanaleikki. Kun aikanaan olin kansliapäällikkönä Inkerin 

kirkon keskuskansliassa, loma-anomuksiin piti kirjoittaa согласен = hyväksyn. Kun eteen laitetaan 

kieltosana не tulee tietysti ”en hyväksy”. Kirjan nimi on ”12 несогласных”, joka voitaisiin kääntää ”12 

erimielistä” tai ”12, jotka eivät hyväksy nykymenoa”. 

 

Venäjän opposition ongelma on se, että he ovat keskenään erimielisiä – sitä kuvaat kirjassakin. Se on 

ymmärrettävää, onhan mukana äärikommunisteja ja äärioikeistolaisia. Niinpä he hyvin harvoin saavat 

sovituksi mistään yhteisestä politiikasta tai tavoitteesta. 

 

Kirjan nimi on siis kaksinkertaisesti totta: eri mieltä Putinin kanssa ja eri mieltä keskenään. He 

järjestivät ”Erimielisten marsseja”, mutta niissäkin oli ongelmia: osa ei hyväksynyt äärivasemmiston 

lippuja jne. 

 
 

 

Venäläinen erikoisuus 
 
Aina välillä ”unohdun” muistelemaan jotakin kylää tai tietä Venäjällä. Mietin myös, mitähän 

seurakuntalaisille kuuluu. 

 

Hatsinan ohitustie on varmaan jo valmis, kun seuraavan kerran pääsen Venäjälle. Osa siitä oli avattu 

jo maaliskuussa, kun viimeksi ajoin Venäjällä. 

 

Tiehen liittyy erikoisuus: osasta liittymiä ei pääse kuin toiseen suuntaan. Jos haluat mennä Pietariin 

päin, kaikista liittymistä ei voi kääntyä sinne. Pitää muistaa, mistä liittymästä pääsee Pietariin päin ja 

mistä Lugaan/Kieviin päin. 

 

Toivottavasti muistan liittymät oikein, kun seuraavan kerran ajan Hatsinan ympäristössä. 

 

 

 

Tavaraa kaivataan 
 

Lähes kaikki tavarat olen vienyt Viroon. Osan virolaisiin seurakuntiin ja osan Narvan kirkon vanhaan 

sakastiin odottamaan Venäjän rajan avautumista. Skuoritsan seurakunnalla on yhdeksän hengen 

pikkubussi ja sieltä Narvaan on vain noin sata kilometriä. Lisäksi Ivangorodista voi Narvaan mennä 

jalan eli ei tarvitse odottaa autojonossa tuntitolkulla. Tosin autolle voi varata ajan rajanylitykseen, 

mutta siitä huolimatta usein menee useampi tunti tullijonossa. 

Lisäksi Narvassa rakennetaan vajaan kilometrin päähän rajasta LIDLiä – seurakuntalaiset käyvät 

samalla ostoksilla, kun hakevat avustustavaraa. Löysin myös toisen ”laatikkokaupan” vähän 

kauempaa rajasta – sen hinnat ovat hyvin alhaiset. 

Erityisesti kala ja juusto ovat haluttuja. Eräs kirkkoherra sanoi: ”En voi syödä venäläistä juustoa. Ei se 

ole juustoa!” 



Eli toiveita ei nyt ole.  

 
 

 
Pieni opetuksen sana 

 
Jumalan on viisaus, hänen on voima ja mahti. Kuka voisi uhmata häntä joutumasta tuhoon? (Job 9:4) 

 

Tämä on Jobin sana – hänen kolmen ystävänsä puheet Jumala Jobin kirjan lopussa tuomitsee, mutta 

Job todisti Jumalasta paremmin. 

Nykyään Jumalasta ”ei tarvitse välittää”. Moni tulee aikanaan kokemaan yllätyksen: ei Jumala 

ollutkaan mielikuvitusolento. eikä hänen tahtonsa rikkominen jäänyt vaille seurauksia. 

Kansakuntana meidän pitäisi ymmärtää, mikä tuo siunauksen ja mikä kirouksen. 

  

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

Tämän renkaan yhdyshenkilönä toimii Pasi Hujanen. Hänelle tulee ilmoittaa osoitteenmuutokset jne. 
Mikäli ystäväsi/tuttavasi/naapurisi haluaa renkaan jäseneksi, ilmoitathan siitä Pasi Hujaselle,  
Sley, PL 184, 00181 Helsinki tai pasi.hujanen@sley.fi 
 
Lähetyskannatus Pasi Hujasen työn tukemiseksi  

Sleyn tilille IBAN: FI13 8000 1500 7791 95 BIC:DABAFIHH  

• henkilökohtaisella viitenumerollasi, jolloin kannatus näkyy automaattisesti myös kotiseurakuntasi 

lähetyskannatuksena. Henkilökohtaisen viitenumeron saat Sleystä Anna Poukalta puh. 09 251 

390 tai anna.poukka@sley.fi 

• tai kirjoittamalla viestikenttään Pasi Hujasen rengas + oma kotiseurakuntasi  

• tai Pasi Hujasen renkaan yleisviitenumerolla 10078 89200 30001 01518 

 

Internetissä: www.taivaallinenlahja.fi/pasi-hujanen 

 

Mikäli haluat avustaa diakoniatyötä, on vuonna 2020:kin koko vuoden kestävä keräys diakonia-avun 
saamiseksi Inkerin kirkon seurakuntiin. Jos haluat antaa lahjasi tähän tarkoitukseen, käytä tiliä: 

• IBAN: FI13 8000 1500 7791 95 

• viite 10078 89200 30010 04517 

• Käytä viitettä, se takaa, että raha menee oikeaan kohteeseen, lisäksi se vähentää työtä ja 
kuluja Sleyn keskustoimistolla. 

 
Keräyslupa 2017-2021: Poliisihallituksen 31.1.2017 myöntämän keräysluvan RA/2017/100 mukaisesti Suomen 
Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry voi kerätä varoja 31.1.2017-31.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun 
ottamatta julistus-, opetus- ja diakoniatyöhön kotimaassa sekä yhdistyksen lähetyskohteissa ulkomailla. 

Kiitos- ja rukousaiheita 

• Koronavirusepidemian laantumista ja rajojen avautumista sekä Suomessa että Venäjällä 

• Vainotut kristityt eri puolilla maailmaa 

• Inkerin kirkon seurakuntien taloustilanteen puolesta. Esimerkiksi Pyhän Marian, Pyhän 

Annan ja Puškinin seurakunnissa konsertit ovat olleet merkittävä tulonlähde. 

Koronaviruksen takia ne kiellettiin. Loppukesästä konsertteja sallittiin, mutta voi olla, 

että koronatilanteen huonontumisen myötä ne taas kielletään. 

• Työnsä ja yrityksensä menettäneille toivoa. Hallitukselle ja muille päättäjille viisautta 

terveyden ja talouden ristiriidoissa. Venäjän sosiaaliturva on hyvin heikko Suomeen 

verrattuna. 

• Venäjän uusi laki uskonnollista järjestöistä – ettei tulisi rajoituksia lähetystyölle Inkerin 

kirkossa.  

• Puškinin kirkon restauraatio 

• Kiitosaihe: saamme taas olla paikan päällä jumalanpalveluksissa 
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